
              Wręczyca Wielka, dnia ......................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(nazwisko, nazwa, adres, telefon)      

Wójt Gminy Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka   

W N I O S E K
o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego (i/lub publicznego) 

do  nieruchomości  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  ...............................  w  miejscowości  / 

obręb  ………..........…………położonej  przy  ulicy  ....................................  drodze 

gminnej/wewnętrznej nr ewid........................................
Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, dzierżawcą*) ww. działki.

Do wniosku dołączam:

1. 2   egzemplarze   aktualnej   mapy   sytuacyjno – wysokościowej  z  zaznaczoną  lokalizacją  zjazdu.
2. Mapę  ewidencyjną.
3. W przypadku jeżeli wniosek dotyczy  zjazdu publicznego (tj. do obiektu handlowego, usługowego, 

produkcyjnego) należy wnieść  opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, prowadzony przez  Bank Spółdzielczy Wręczyca Wielka nr 
konta: 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001.
Do wniosku należy wówczas dołączyć potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

4. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć dokument -  upoważnienia - 
wraz z dowodem wpłaty w kwocie 17,00zł tytułem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo na w/w 
nr konta.

*) niepotrzebne skreślić

…………………………………………
podpis wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka.  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej -  (e-mail  inspektor@odocn.pl,  nr tel. służbowego 

– 602 762 036).  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi 

gminnej / wewnętrznej.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka, 
5)    Pani/Pana dane  osobowe  będą przechowywane   i  archiwizowane zgodnie  z ustawą  z  dnia  14 lipca  1983 o narodowym zasobie  

archiwalnym i archiwach.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8) podanie  przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne ze względu na wydanie   zezwolenia na  lokalizację zjazdu z drogi  

gminnej / wewnętrznej. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

..................................................
(data i podpis zainteresowanego albo 
jego przedstawiciela ustawowego)

mailto:inspektor@odocn.pl

